
Välkomna!
Anmäl strykningar och återbud direkt, nu!





Dagordning
Presentation av tävlingsledning, TD och SSF
Tävlingsprogram
Översikt av tävlingsorten
Tidsschema för tävlingarna
Information om nummerlappar och lottning
Väderprognos
Presentation av tävlingsarenan
Presentation av tävlingsbanorna
Skidtestning och uppvärmning
Banpreparering
Information från TD
Information från SSF
Information av tävlingsledningen



Presentation av tävlingsledning, jury och SSF-representant

TÄVLINGSLEDNING
• Generalsekreterare: Hans Carlson
• Tävlingsledare: Jan Björn
• Ass tävlingl. / startchef Inge Braneby
• Tävlingssekreterare: Helena Westh
• Banchef: Per-Åke Yttergård
• Tidtagning / Mål / Web: Johnny Andersson
• Vallabod/Husbilsp: Fredrik Värmsjö
• Boende / Mat: Mikael Norman
• Speaker: Rickard Olsson och

Mårten Frendelius
• TD: Gunilla Stenmark
• Ass.TD: Robert Erixon
• SSF: Linda Andersson



Program
Fredag 3/3 
Tekniksprint 
Information från 
Stjerneskolan.  
Fackeltåg med invigning.
Lördag 4/3 
Prolog  och Jaktstart 
Kamratmiddag 18.00.
Söndag 5/3 
Parstafett ochLång stafett 
Prisutdelning

Mer precisa tider kommer 
senare i presentationen



Översikt av tävlingsorten

Torsby tätort

Matställen
Resecentrum 
Affärer
Sjukvård 
Nöjen
Bowling

visittorsby.se

https://www.google.se/maps/@60.1407723,13.0150875,13z
http://www.visittorsby.se/


Tidsschema för tävlingarna
Fredag 3/3

Lördag 4/3

Söndag 5/3

10.00 Första start tekniksprint

10.00 Först start prolog

14.00 Nummerlappsutdelning jaktstarten

14.30 Första start jaktstart D15

9.00 Första start kval parstafett
ca. 12.05 Första start långa stafetten



Öppettider banor  och prisutdelning
Torsdag 2/3 Öppna hela dagen
Fredag 3/3 Stängda 09.45 -14.00.   20.00 - 06.00.

banorna öppna efter sista målgång i varje
klass och stänger 5 minuter innan nästa klass startar

Lördag 4/3 Stängda 09.45 -17.00.   20.00 - 06.00.
Prolog:banorna öppna efter sista målgång i varje
klass och stänger 5 minuter innan nästa klass startar

Söndag 5/5 Stängda 08.45 -14.00.

Prisutdelningar: på kamratmiddagen för fredagens och 
lördagens tävlingar,
Söndag Ca Kl 14.00 på Stjerneskolan



Information om nummerlappar, chip 
och lottning

Delas ut i klubbpåsar på 
sekretariatet

Observera Åkaren behåller samma 
Chip hela helgen!

Återlämnas på söndagen direkt efter 
växling eller målgång.

Ej återlämnat Chip Faktureras 750:-



Väderprognos



Presentation av 
tävlingsarenan



Presentation av tävlingsbanorna

Tekniksprint 1130 meter
Stakning första 15m



Presentation av tävlingsbanorna
Prolog fristil



Presentation av tävlingsbanorna
Klassisk bana
Jaktstart
Lång stafett



Presentation av tävlingsbanorna
Parstafett



Banpreparering

Preparering av banorna under tävlingsdagarna.
Tider och åtgärder om det blir svåra 

väderförhållanden.
Några frågor om banprepareringen?



Stavmätning 
Ålderskategori 15 – 16 år

SSF rekommenderar att stavmätning, i stickprovsform och i utbildningssyfte,
genomförs vid USM och riksfinalen för 15 – 16-åringar (Folksam cup). På övriga
tävlingar gäller samma princip som för ålderskategori 9 – 14 år.
Aktiva som upptäcks ha för långa stavar ska ALLTID tillåtas att starta.

Tävlingsjuryn skall dock ha ett samtal tillsammans med den aktive OCH dennes
ledare/förälder om vad som gäller och hur man kapar en stav. Juryn på USM och
riksfinalen för 15 – 16-åringar har rätt att utdela skriftlig varning för alla typer av
regelbrott.



Information från TD
Teknikkontrollanter
Kommer att finnas utefter banan

Åkriktning
Måste följas, alla måste hjälpas åt. Detta gäller även 
ledare

Ha roligt !!



Information från SSF
Bästa kompis pris
Delas ut underkamratmåltiden

Trevligaste distriktet pris
Delas ut under söndagens prisutdelning



Tack för att ni lyssnat. Lycka till!
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